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بخش   پوشش ریسک سیاسی بر مبنای منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه حضور

 ایران در دوران بازسازی سوریه خصوصی

 1محمد مهدی خانوار 

 چکیده 

های نفتی نقش ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحوالت سیاسی و اجتماعی دولتعنوان اصلینفت به

ه اهمیت مدیریت منابع نفتی و فهم خطر ورود  با توجه ب  مانند نروژ  برخی کشورهای نفتی  ای ایفا کرده است.کنندهتعیین

هایی برای تالش  با این کهدر ایران    اند. کردهمبادرت به تاسیس صندوق توسعه ملی    ، بی برنامه درآمدهای نفتی به اقتصاد

یره ارزی و صندوق توسعه ملی انجام شد اما این راهکارها به نتایج مطلوب  حساب ذخ  توسط کنترل درآمدهای نفتی  

های استفاده صحیح یکی از راه  .و نتوانست از ایجاد بیماری هلندی جلوگیری و موجب رشد اقتصاد کشور شود  نرسید

، رشد  است که منجر به رشد تولیداز منابع صندوق توسعه ملی استفاده از این منابع برای توسعه صادرات غیر نفتی  

کم نظیر در حال حاضر در دوران بازسازی سوریه بوجود آمده است    فرصتیک    لذا  شود.می  اقتصادی و کاهش بیکاری

از   اما   شود.اتحاد اقتصادی راهبردی بین ایران و سوریه مییک  موجب ایجاد    برای ایران  ی که عالوه بر منافع اقتصاد

است.   این کشورها در  ترین موانع حضور بخش خصوصی ایران در بازسازی سوریه عدم پوشش ریسک سیاسی آناصلی

بخش خصوصی کشور   حضور  منابع صندوق توسعه ملی برایبه پشتوانه  نامه پوشش ریسک سیاسی  لذا با صدور ضمانت

و از   نمودتوان در کنار حمایت از رشد تولید و کاهش بیکاری از منابع صندوق به صورت صحیح استفاده  در سوریه می 

 ها به اقتصاد کشور جلوگیری کرد. ورود آنمشکالت  
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 مقدمه

هاست و این فرصت برای کشورهایی که دارای منابع  دستیابی به توسعه اقتصادی یکی از مهمترین اهداف دولت

وگاز در صورت مدیریت  نده منابع غنی نفتیکی از کشورهای دارطبیعی هستند، بیشتر فراهم است. ایران به عنوان  

ی اقتصادی دست یابد، حال آن که چه پیش از انقالب و چه پس از انقالب،  تواند به توسعه صحیح عواید نفتی، می 

صحیح نه تنها منجر به توسعه اقتصادی نشده، بلکه وابستگی بیش از پیش به درآمدهای نفتی را به  عدم مدیریت 

ی دولت با چالش مواجه و در  موجب شده تا در صورت افت قیمت نفت از یک سو بودجه   ارمغان آورده است و

های عمرانی و مالی دولت خلل ایجاد شود و از سوی دیگر گرانی و تورم که یکی دیگر از پیامدهای  ها و برنامهطرح 

 اصلی کاهش درآمدهای نفتی است را بر دوش افراد جامع بار کند.

سرمایه  و  گاز  و  نفت  صادرات  از  حاصل  ارز  مدیریت  جهت  نفتی،  صندوق  بلندمدت  گذاریتاسیس  در  های 

و به    1379خیز انجام شده است. در ایران نیز از سال  در کشورهای نفت  1960های اقتصادی، از دهه  زیرساخت

وگاز، مکلف به  زی صادرات نفت ار  دولت جهت نگهداری مازاد درآمدهایقانون برنامه سوم توسعه،    60موجب ماده  

طبق    سابی به نام حساب ذخیره ارزی گردید، ساختاری که در قانون برنامه چهارم توسعه نیز ابقا گردید. افتتاح ح

تبد   84ماده   با هدف  توسعه  پنجم  برنامه  عوا  یبخش   ل یقانون  نفت  یناش   د یاز  فروش  ماز  و    ی گاز   عاناتیوگاز، 

 شد.  سیتاس  صندوق توسعه ملی  نده،یآ یهاماندگار، مولد و حفظ سهم نسل  یهابه ثروت  ینفت  یهافرآورده 

با توجه  و دچار مشکالت کارکردی است.  این صندوق تاکنون نتوانسته است که کارکردهای مورد نظر را محقق کند  

شد و توسعه کشور است.  اصلی ایجاد این صندوق استفاده از منابع آن در راستای رهای  به این که یکی از فلسفه 

شود که یکی از ملزومات آن رشد صادرات  در حال حاضر کمک به رشد اقتصادی از مسیر رشد تولید محقق می 

ی صادراتی  های تولیدات ایرانی بهترین بازارهاتولید داخل و مزیت   نوع کاالهایکاال و خدمات ایران است. با توجه به  

در وهله اول کشورهای منطقه است. در میان این کشورها کشور سوریه با توجه به قرار داشتن در دوره    برای ایران

 . و از جذابیت باالیی برخوردار است  بازسازی پس از جنگ نیازمند بسیاری از کاالها و خدمات ایرانی است

ی اقتصادی باال است که در  هاتیظرفبا    در محور مقاومت و منطقه غرب آسیا  رگذاری تأثسوریه یکی از کشورهای  

این کشور الجرم برای بازسازی  امنیتی دچار مشکالت اقتصادی شده است.  -ی نظامیهابحران با    شدنمواجه اثر  

 گریدعبارتبه های درآمدزای خود به جذب سرمایه خارجی نیاز دارد.  و احیای بخش   شدهب یهای تخرشهرها و بخش 

 است. شدهل یتبد برای فعالین اقتصادی خارجی سوریه اکنون به یک بازار بزرگ 

  م یو تحک  یراهبرد   یهایگسترش همکاریی،  درآمدزا  ازجمله حضور اقتصادی ایران در بازسازی سوریه عوایدی  

کشور  دو    کیاستراتژ  یازهاین  نیتأمی،  میبلوک ضد تحر  لیتشک  ریدر مس  حرکت ،  محور مقاومت  سوریه در   تیموقع



متقابلبه  مس  یابیدست،  صورت  مد   ریبه  اتحاد  ترانه یبازار  اشرکت  تیفعال  توسعه ب،  عر  هیو  در سطح    یرانیهای 

 توسعه بازار پایدار برای کاالهای ایرانی را به دنبال خواهد داشت.و  المللنیب

در سوریه    گذاریسرمایه   یبرا  ی ردولتیغی بخش  ازهاینشی پ  نیتری اصلاز    پوشش ریسک سیاسیاطمینان از  اما  

. د یآی دو کشور به وجود م  ن یب  ی ریدرگ  ای  تیعوامل مرتبط با نهاد حاکم  یثباتی ب  لی به دل  یاس یس   سکیر  .است

 نی. اابد یی کاهش م یگذاره یسرما نانیکشور مختل شده و سطح اطم کی در  یگذاره یسرما یموجب آن، بازدهبه 

 .اقتصاد است یفی ک یهامرتبط با جنبه  سکیر

از   از راهکارهای استفاده بهینه  نامه برای پوشش ریسک سیاسی  منابع صندوق توسعه ملی، صدور ضمانتیکی 

گذاری و صادرات به سوریه است. این کار عالوه بر جلوگیری از ورود دالر نفتی به اقتصاد کشور به توسعه  سرمایه

اری و ایجاد روابط راهبردی با کشور  صادرات غیرنفتی کشور کمک کرده و موجبات رشد اقتصادی، کاهش بیک

 کند. سوریه را فراهم می 
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ای در این مورد انجام نشده است و بسیاری از ابعاد  کنون مطالعات گسترده تاعلی رغم اهمیت صندوق توسعه ملی  

 پردازیم. های انجام شده در این زمینه می در زیر به برخی پژوهش   های صندوق نیاز به تحقیق و توسعه دارد.فعالیت

ای با عنوان »ارزیابی صندوق درآمدهای ملی ناشی از فروش منابع طبیعی تجدیدناپذیر؛  ( در مقاله 1390فرد )کریمی 

و به این  با تاکید بر صندوق توسعهم جمهوری اسالمی ایران« به بررسی تجربیات کشورها در این زمینه پرداخته  

نتیجه رسیده است که در سطح ترتیبات نهادی کالن، زمانی عملکرد صندوق با موفقیت همراه است که با کاهش  

بر عواملی  نقش دولت، شبکه  نیز  نهادهای اجتماعی و صنعت شکل گیرد. در سطح خرد  از رواب میان دولت،  ای 

 (  1390اعی و صنعت شکل گیرد. )کریمی فرد، ای از روابط میان دولت، نهادهای اجتمهمچون نقش دولت، شبکه 

ای با عنوان »صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی )بررسی  ( در مقاله 1391بهبودی و دیگران ) 

های مختلف گردش وجوه نفت بر اجزای تولید ناخالص داخلی با استفاده از  ای( به بررسی اثرگذاری حالت مقایسه 

دهد که رویکرد صندوق توسعه ملی در  پذیر پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می محاسبه الگوی تعادل عمومی  

 ( 1391تری نسبت به رویکرد توزیع مسقیم دارد. )بهبودی و دیگران،  بلندمدت کارکرد مناسب 

  رانیاقتصاد ا  در  یدر اقتصاد نفت  ینفت   ی درآمدها  تیرینقشه راه مد   ف یبا عنوان »باز تعر   یا( در مقاله 1393)  ی نیمز

با استفاده از مطالعات    ی نفت  ی درآمدها  تیرینقشه راه مد   ی به طراح  «ی اقتصاد مقاومت  یکل   یهااستیبر س   د یبا تاک

  نه یبه  تیریمد   یاز آن دارد که برا  تیپژوهش حکا  نیا  جی. نتاتپرداخته اس   ی فتوصی  –  لیتحل   کردیبا رو  یاکتابخانه 



  ،یدرآمدها در قالب بودجه سنوات   ن یا  ی بخش اصل  کرد نه ی هز   ی سازوکار مناسب برا  کی به    ی ابیدست  ی نفت   ی درآمدها

 ( 1393 ،ی نی. )مزد یآی به حساب م یدرآمدها شرط کاف  ن یمازاد ا یسازره یسازوکار کارآمد ذخ ی شرط الزم و طراح

صندوق توسعه ملی: تحلیل  ای با عنوان »تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به  ( در مقاله 1396باستانی و دیگران )

یابی پویا« به تعیین سهم بهینه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویا  بهینه 

درصد،    15گذاری بر مبنای قاعده طالیی، معادل  دهد که نرخ بهینه سرمایه پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می 

باشد و حداکثر  درصد از درآمد نفتی می   52درصد، نرخ بهینه مصرف دولت معادل    33دوق  نرخ بهینه پس انداز در صن

 ( 1396رسد. )باستانی و دیگران، برابر درآمد اولیه می  4.83میزان منابع ذخیره شده در صندوق طی دوره به 

 

ملی ایران« به مطالعه  ای با عنوان »الگوی حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعه  ( در مقاله 1398محمودی )

تطبیقی صندوق ثروت ملی کشورهای هدف و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران با روش  

ساختار   و  قانونی  مقوله چهارچوب  در چهار  پژوهش  نتایج  است.  پرداخته  با خبرگان  یافته  ساختار  نیمه  مصاحله 

گذاری و نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده  مصارف، سرمایهحاکمیت شرکتی، قوانین مالی مرتبط با منابع و  

 ( 1398است. )محمودی،  

ای با عنوان »درآمدهای نفتی و آثار متعارض آن بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و  ( در مقاله 1398رشیدی )

که چرا درآمدهای نفت در  ای نقش نفت در اقتصاد ایران و نروژ در پی پاسخ به این پرسش  نروژ« به بررسی مقایسه 

نشان می  مقاله  نتایج  پرداخته است.  بوده است؟  نروژ پیشران توسعه  در  اما  توسعه نشده،  به  دهد که  ایران منجر 

های جاری منجر به  وابستگی ملی ایران به نفت و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن در چارچوب بودجه و هزینه 

 ت. پیامدهای ضد توسعه در ایران شده اس 

ای منجر به رشد و  کرد منابع صندوق به گونه دهد که با وجود اهمیت محل هزینه بررسی مطالعات گذشته نشان می 

به این موضوع پرداخته نشده است  صورت مصداقی و جزئی  به    میزان کافی   پیشرفت اقتصاد کشور شود اما تاکنون به 

بالندگی اقتصاد کشور  کرد منابع صندوق که موجب  ای هزینه که ما در این مقاله به دنبال بیان و تشریح یک راهکار بر

 شود هستیم. می 
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شود؛ اما  برخی اقتصاددانان قرن بیستم معتقدند منابع طبیعی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می 

ای غیرمنتظره در ادبیات  پدیده  هستند   طبیعیکندی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه که دارای منابع  



اند و نه مصیبت؛ بلکه عامل  توسعه اقتصادی است. نکته مهم این است که منابع طبیعی به خودی خود نه نعمت 

داشتن سرمایه طبیعی یکی از عوامل توسعه است    باشند.کننده، نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدها می تعیین

زمانی  عامل  این  با    و  میسرمایه که  شود،  تلفیق  انسانی  و  فرهنگی  اجتماعی،  کند.  های  ایجاد  پیشرفت  تواند 

 ( 1390فرد  )کریمی 

ایجاد   اشتباه میان سیاستگذاران  تفکر  نوعی طرز  منابع طبیعی،  فروش  از  درآمدهای حاصل  برخی کشورها  در 

ترین  ل دستیابی به پیشرفت و توسعه در کوتاه مدت به دنباهای کوتاه ها با دستور کار قرار دادن سیاستکند، آن می 

باشد.  گیر این کشورهاست، نوسانات قیمت منابع طبیعی می زمان ممکن هستند. یکی از مشکالت اساسی که گریبان 

قیمت نفت بر اقتصادهای وابسته به این درآمدها تاثیر شگرفی دارد؛ چرا که اگر قیمت نفت کاهش  مثال نوسانات  

های عمرانی را تعدیل کنند، در نتیجه رشد اقتصادی  و ناچارند که طرح رو هستند  ا کسری بودجه روبه ها بیابد، دولت 

دیگر؛ اقتصادهای نفتی، اقتصادهایی وابسته به  زاست. به عبارتپایین خواهد آمد. رشد اقتصاد نفتی، رشدی برون 

خش نفت یک متغیر خارجی را، که اغلب از  وابستگی درآمدهای دولت به ب  المللی نفت هستند.  نوسانات بازار بین

شود درآمد  کند و باعث می گیران خارج است، وارد محاسبات توسعه یک کشور می کنترل سیاستگذاران و تصمیم

 .(van der ploeg, 2006)پذیر شود و به تبع آن اقتصاد کشور آسیب

افول به   –هایی که به بازارهای نفتی در طول همین چند دهه وارد آمده، باعث شده چرخه متناوبی از رونق  شوک 

آید. بی  برنامه وجود  امکان  از نوسانات قیمت نفت  برای  ثباتی درآمدهای ناشی  پایدار را  و  ها  دولتریزی مستمر 

های اقتصاد را با عدم  ان کاالهای اولیه و دیگر بخشکند. نوسان قیمت جهانی منابع طبیعی، تولیدکنندگمنتفی می 

 ,carneiroشود )کند که همین نااطمینانی باعث افزایش ریسک و کاهش انباشت سرمایه می رو می اطمینان روبه 

2007) 

افق  برمبنای  منابع طبیعی  دارای  زمانی کوتاه اکثر کشورهای  موفقیت  عمل می  مدتهای  کنند و معموال جذب 

امر هزینه مدت می سیاسی کوتاه  افزایش می شوند که این  های حساب  افزایش هزینه   دهد.های حساب جاری را 

شود؛ زیرا اقتصاد این کشورها ظرفیت جذب درآمدها را ندارد و مشکالت سیاسی و  جاری موجب افزایش تورم می

که    شودورد. تورم موجب باال رفتن هزینه صادرات کشور و ارزان شدن واردات می آبه وجود میاقتصادی فراوانی را  

تولید ملی آسیب می  به  نهایت  به رکود می در  این شرایط صنعت داخلی را  به کند شدن رشد  رساند.  و  کشاند 

گیرند،  ار می رهای تولیدی در حاشیه قزند. در این صورت فعالیت زایی در کشور دامن می گذاری و اشتغالسرمایه

ها به سمت مشاغل و  گذاریشوند و سرمایه های بلندمدت برای افزایش ظرفیت اقتصاد انجام نمی گذاری سرمایه

 یابند.مدت )مانند مسکن( انتقال میهایی با بازدهی کوتاه فعالیت



به خود اختصاص  های قبلی، که هزینه زیادی را  کند پروژه معموالت در این کشورها زمانی که دولت تغییر می 

شوند. به همین دلیل در اکثر این کشورها  های جدیدی تعریف می ها و پروژه ار خارج و برنامه اند، از دستور کداده 

ها اختصاص  اند، درحالی که بودجه فراوانی به آن کاره به حال خود رها شدهتوان یافت که نیمه های فراوانی می پروژه 

دار  مندی از درآمد منابع طبیعی، علت پیشرفت و سرمایه ته بودن به قدرت و بهره در این کشورها وابسیافته بود.  

از منابع طبیعی، روحیه نوآوری و ابتکار را در این جوامع از  شدن است، نه کار و تالش. درآمدهای فراوان حاصل  

هایی همچون نفرین منابع و پارادوکس فراوانی صحبت شده است. . براساس همین تجربیات از نظریه بین برده است

گو نبودن  ها این است که درآمدهای منابع طبیعی باعث افزایش فساد، تورم فزاینده، کشمکش و پاسخایده نظریه 

 شود.  ها می دولت 

ند اما در اکثر کشورها درآمد حاصل از فروش منابع  های خدادادی هستنکته مهم اینکه منابع طبیعی گرچه نعمت 

کننده در این  رفت برای کشورها رونق و شکوفایی به ارمغان نیاورده است. عامل تعیینبه آن اندازه که انتظار می 

و این    باشد موارد نحوه مدیریت و استفاده از این درآمدهاست. داشتن سرمایه اقتصادی یکی از عوامل توسعه می 

 . (1390  فردی می)کرتواند باعث پیشرفت گردد های اجتماعی و انسانی تلفیق شود می زمانی که با سرمایه عامل 
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همچون   ییهااستیمنابع تاکنون س  نینفر دهیاز پد  یر یجلوگ یبرا  یعیمنابع طب یدر حال توسعه دارا  یکشورها

را به کار    ی مل  ی و صندوق درآمدها  ی نفت   ی درآمدها  می مستق  ع ی به صادرات، توز  دنیتنوع بخش  ،یسازی خصوص

  جاد یا  یدر دوران رونق و رکود نفت  ادرآمده  تیریمد   یبرا  1379از سال    یارز  رهیحساب ذخ  رانیاند. در اگرفته 

 ( 1390 فردی میشد. )کر

های توسط اندرو روزانو مورد استفاده قرار گرفت. صندوق   2005واژه صندوق ثروت ملی برای اولین بار در سال  

های پس انداز یا بین نسلی و صندوق  ترین شکل آن صندوق کنند اما مرسوم را دنبال می اهداف مختلفی  ثروت ملی  

یا نقدی می  باالیی در میان کشورهاتثبیتی  از عمومیت  )باستانی و    ی صادرکننده نفت برخوردار استباشد که 

 .  (1396دیگران، 

وگاز را تبدیل به ثروتی ماندگار  اند که درآمد حاصل از منابع نفت اندازی با این هدف تاسیس شده های پس صندوق

های آینده نمایند. در این نوع صندوق برداشت تنها از درآمدهای حاصل از  نسل فعلی و نسل برای برخورداری  

 ماند.ها مجاز بوده و بنابراین ارزش ثروت در طول زمان ثابت می دارایی 



ها،  اند. هدف اصلی این صندوقهای تثبیتی نیز برای مقابله با کاهش در درآمدهای نفتی دولت ایجاد شده صندوق

مالی در زمان کاهش درآمد و یا ایجاد شفافیت بیشتر در چگونگی خرج درآمدهای نفتی  های  حمایت از سیاست

دها نسبت به میزان تعیین شده در بودجه  ها، زمانی که درآمدر مکانیسم عملکردی مرتبط با این صندوق است.  

دولت افزایش یابد، مازاد درآمدها به صندوق واریز شده و زمانی که درآمدها نسبت به میزان معینی، کاهش یابد و  

های اضطراری مشخص، منابع صندوق به نحوی که قبال تعیین شده است، از طریق بودجه  یا در صورت بروز حالت

 (. 1396 گران، یو د ی)باستانگردد ه، به اقتصاد تزریق می مشاب  دولت و یا موارد

به بعد ایجاد   1995صورت گرفت اما از سال   1953تشکیل اولین صندوق نفتی که متعلق به کویت بوده، در سال 

  های ثروت درصد صندوق   70اند به طوری که بیش از  ها در سطح جهان فراگیر و گسترش یافته اینگونه صندوق 

اند در  ها عمدتا توسط دارندگان بزرگ منابع طبیعی ایجاد شده اند. این صندوق هه اخیر ایجاد شدهملی طی دو د

باشند. نکته قابل توجه  وگاز می های ثروت ملی دارای منشاء نفت درصد صندوق   60درآمدی حدود  این میان منابع  

هزار میلیارد    6های ثروت ملی رشد مستمری را تجربه نموده و به  های تحت مدیریت صندوق آن است که دارایی 

وگاز  رنده منابع نفت این ارزش مربوط به کشورهای دادرصد    59رسیده است که حدود    2013دالر در دسامبر  

 (. 1391باشد )حسینی، باستانی، می 

های ثروت ملی در دنیا و پس از تجربه ناموفق حساب  وق صندوق توسعه ملی ایران همگام با گسترش روزافزون صند 

با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش  قانون برنامه پنجم توسعه    84ماده  ، طبق  80ذخیره ارزی در دهه  

های زاینده اقتصادی و حفظ  های ماندگار، مولد و سرمایه های نفتی به ثروت ز، میعانات گازی و فرآورده وگانفت 

بایست های آینده می در صندوق توسعه ملی به عنوان امانت نسل های آینده، تاسیس شد. منابع موجود  سهم نسل

های زیرزمینی، مورد  رداری بهتر از ثروت بها جهت بهرهگذاری به بهترین نحو و با در نظر گرفتن ریسک سرمایه 

بگیرد.  قرار  اطمینان    استفاده  عدم  ملی،  توسعه  صندوق  فعالیت  در  اساسی  است.  ابهام  آن  سرنوشت  مورد  در 

دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت، ساختار بودجه و روند فزاینده  های کالن کشور نشان می شاخص

نش ایجاد  درآمدهای  به  صندوق  وابستگی  است  طبیعی  شرایطی  چنین  در  است.  حافظ  ده  و  گردآورنده  نتواند 

 (. 1392های فعلی و آتی باشد )نادعلی، اندازهای ارزی کشور برای نسل پس

 صندوق توسعه ملی  تسهیالت. 1.3

  ی طراح ی طور ط یشرا نیممکن است. ا  یخاص ط یبر اساس ضوابط و شرا یاز صندوق توسعه مل  الت یتسه افتیدر

محل مصرف    کند.  یم  نی تضم  ز یبه صندوق را ن  هیهمه افراد، برگشت سرما  یشده که عالوه بر امکان بهره مند 

 منابع صندوق بر اساس اساسنامه آن به شرح زیر است.



هـای اقتصـادی متعلـق بـه مؤسسـات عمومی  های خصوصی، تعاونی و بنگـاهش به بخ  الت اعطای تسهی •

 های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛ گذاریعه سرمایه غیردولتی برای تولید و توس 

تسهی • شرکت  التاعطای  به  مهندسی  و  فنی  خدمات  در  صادرات  کـه  ایرانی  تعاونی  و  خصوصی  های 

 (؛ ای سندیکاییاتحادیه  یالتشوند از طریق منابع خود یا تسههای خارجی برنده می مناقصه 

 و خدمات ایرانی در بازارهـای هـدف صـادراتی کشور؛  الخریدار کاهای خرید به طرف یالتعطای تسها •

 گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی؛ سرمایه •

گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقـابتی و بـازدهی مناسـب اقتصادی  به سرمایه  یالتاعطای تسه •

 باشد؛قانون اساسی می  اصل هشتادم گذاری در ایران با رعایت به منظور جلب و حمایت از سرمایه

 های صندوقتامین هزینه  •
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از نفت را صرف  نروژ بعد از عربستان و روسیه سومین کشور صادرکننده نفت در دنیا است که درآمدهای حاصل  

برداشت آن را ندارد. این  کند و دولت هرگز حق  کند و آن را در صندوق ارزی پس انداز می افزایش ثروت ملی می 

های  درصد آن را در بازارها و بورس   80کند و  درصد از درآمد فروش نفت را صرف بودجه دولتی می   20کشور  

 (. 11 ، 1394کند )کمالی دلفاردی و دیگران، گذاری می المللی سرمایه بین

رسد این توانند مانع رشد اقتصادی شود، به نظر می طور مستقیم و ذاتا نمیمنابع طبیعی به با توجه به این که  

هایی مانند نوسانات شدی بازار جهانی نفت، افزایش قیمت نسبی کاالهای غیرتجاری نسبت  پدیده از طریق کانال

توجهی به  شغلی و بی های  به کاالهای تجاری و در نتیجه، لطمه خوردن به بخش صنایع و کشاورزی، ضعف مهارت

ی انسانی، به صورت غیرمستقیم موجب بروز برخی انحرافات در عملکرد اقتصادهای متکی بر منابع شده  سرمایه

 ( 19، 1394است )حسینی یزدی و توسلی نائینی، 

در  ول  طبیعی باید تحت کنترل دولت باشد و دولت مقام مسئژ تاکید زیادی بر این امر داشت که منابع  دولت نرو

اولین    1996اعطا کرد، در سال    1965در سال  زمینه اعطای امتیاز کشف و تولید نفت باشد. با امتیازاتی که دولت  

  32000آغاز شد؛ در آن زمان تولید نفت روزانه    1970در اوایل دهه    فالت قاره نروژ حفاری شد و تولید چاه نفت در  

به سه میلیون بشکه در روز افزایش یافت. به    1996بشکه و در سال  به یک میلیون    1987بشکه بود که در سال  

دلیل پایین بودن تقاضای داخلی در نروژ این کشور توانست به یکی از صادرکنندگان عمده نفت در جهان تبدیل  

 . (50، 1382شود )شیرکوند، 



های فراوانی در رابطه با چگونگی  ث های نفتی بحهای آالسکا و آلبرتا، در نروژ نیز بعد از کشف حوزه همانند ایالت

نبود )کیان  نفتی  ایجاد صندوق  از  این حال صحبتی  با  یافت.  اقتصاد داخلی شدت  در  این درآمدها  پور،  مصرف 

( پارلمان نروژ از ابتدا درپی این بود که نفت سهم زیادی در اقتصاد نروژ داشته باشد و در این راستا  82،  1389

های های نروژی از قابلیت در زمینه کردند. در این فرآیند، بنگاه ر این بخش فعالیت می نروژی هم باید دهای  شرکت

های های نروژی پیش از کشف نفت در زمینه بنگاه   شناسی بهره بردند.سازی و تخصص زمین مرتبط نظیر کشتی 

ی  در بخش نفت، به دلیل هزینه اند و در بازار جهانی نیز جایگاه باالیی را به دست آوردند. اما گوناگونی فعال بوده 

 (23،  1392کردند )بابازاده،  ها زیاد فعالیت نمیزیاد این بنگاه 

بینی  موجب افزایش درآمد نروژ شد. دولت نروژ در این مسیر با پیش   1974و    1973های  افزایش قیمت نفت در سال

های بینی شده عملی نشد و دولت نروژ بدهی هایی را تدارک دید، اما شرایط پیشها، برنامه ادامه روند افزایش قیمت 

تشکیل صندوق ذخیره ارزی را به تصویب    1990تا پارلمان نروژ در سال    . این امر موجب شد زیادی به بار آورد

کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون توانسته موجب تحول    1996رسمی در سال  طور این صندوق به  برساند.

خیز دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خام  اقتصاد این کشور شود. در حالی که اغلب کشورهای نفت بزرگی در 

انداز کردن آن در یک صندوق مستقل موجبات این تحول  کنند، نروژ با پس های جاری می خود را صرف هزینه 

 (. 217، 1395پور، عظیم شده است )سلطانی و حشمت

 در دیگر کشورها  نروژ منابع صندوق گذاریسرمایه. 1.4

و این کشور در سال    شود گذاری میتمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا در دیگر کشورها سرمایه 

وگاز را داشته است. اسم شرکت دولتی  ها در مورد صنعت نفت گذاری میالدی بیشترین و بزرگترین سرمایه   2005

بیشتر    اش،المللیهای بین گذاری به دلیل سرمایه وگاز در نروژ است،  ترین شرکت استخراج نفت که اصلی استات اویل  

هایی که حتی نفت ایران را استخراج  ترین شرکت است. همچنین یکی از اصلی شنیده شده    در کشورهایی غیر از نروژ 

منظور  جنبه مهم دیگر این سیاست، استفاده از صندوق ذخیره ارزی به   همین شرکت استات اویل است.،  کند می 

   .(1398کنند )رشیدی و موسوی،  وسعه میادین نفتی فعالیت می گذارانی است که در تایجاد انگیزه برای سرمایه 

ها برای به کار بردن آخرین تکنولوژی روز دنیا و ابداع  گذاران تالش آنگونه سرمایه نروژ توانسته است با تشویق این

بازیافت  ضریب بازیافت میادین نفتی را دو چندان کند. از این طریق جدید جهت افزایش هر چه بیشتر های روش 

درصد رسیده است. در حالیکه این رقم برای اکثر مخازن ایران حداکثر    70در برخی از میادین نروژ به حدود    نفت

یر مناطق  اند از یک میدان نفتی بیش از دو برابر نفتی که در ساها توانسته درصد است به عبارت دیگر نروژی   30

 . (http://www.daneshenaft.irشود برداشت کنند )دنیا استخراج می 

 باشد: گذاری در دیگر کشورها گرفته است به شرح ذیل میاز دالیلی که نروژ تصمیم به سرمایه

http://www.daneshenaft.ir/


از تبدیل شدن صندوق به یک منبع اضافی برای تامین مالی هزینه  • از وجوه  جلوگیری  اگر  های دولت. 

گردد که عواقب خاص  دولت تبدیل می گذاری داخلی استفاده شود، به بخشی از بودجه  صندوق در سرمایه 

 خود را در پی دارد. 

تار صنعتی به درآمدهای نفتی وابسته  شود که ساخها به خارج از کشور باعث می گذاریسوق دادن سرمایه  •

 کاهش یا قطع درآمدهای نفتی نیز این ساختار قابل دوام خواهد بود. رو در صورت نگردد. ازاین 

. این امر فشار  گذاری مستقیم منابع صندوق نفت در خارج از کشورضرورت تثبیت اقتصاد نروژ با سرمایه  •

کند و اقتصاد داخلی را در مقابل تاثیرات  بهره را کم می  هایدر زمینه تقویت ارزش نرخ ارز یا کاهش نرخ 

 دهد.ناشی از درآمدهای باالتر نفتی مورد حمایت قرار می 

تواند  تواند آثار تورمی بر جای گذارد. به عالوه در شرایطی می مصرف درآمدهای ارزی در داخل کشور می  •

 (. 123- 121، 1384یوسفی، های داخلی در برابر واردات انبوه گردد )منجر به ضعف شرکت 
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وه بر افزایش  ترین راهکارهای ایجاد رشد اقتصادی در ایران، رشد و توسعه تولید داخلی است که عالیکی از مهم

راهکارهای مهم  تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه  منجر به افزایش اشتغال و کاهش فقر خواهد شد. یکی از  

برای افزایش تولید، توسعه صادرات کاال و خدمات ایرانی است. درحال حاضر کشورهای منطقه از بهترین مقاصد  

  های فرهنگی بین این کشورها تشابه فاصله انتقال کاال و    نزدیکی تواند باشد که به علت  صادراتی کاالهای ایرانی می 

   اهمیت آن دوچندان خواهد بود. هاو درحال توسعه بودن اقتصاد آن

تواند عالوه بر استفاده  ملی در راستای افزایش صادرات کشور می با این توضیح استفاده از منابع صندوق توسعه  

نکته قابل توجه استفاده از منابع صندوق به    اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. کارآمد از منابع آن به رشد و توسعه  

 صورتی است که موجب تناقض کارکردی در صندوق نشود.

با وجود توان ساخت داخل باال در حوزه ماشین آالت  تناقض کارکردی در صندوق توسعه ملی اشاره به این دارد که  

آالت و تجهیزات و  دلیل عدم پرداخت تسهیالت به بخش داخلی ماشینو تجهیزات صنعتی مورد نیاز صنایع، به  

گردد. همانگونه که ذکر شد، به دلیل  عدم امکان تبدیل ارز به ریال مطابق اساسنامه صندوق از خارج خریداری می

ات  دهد بیشتر تجهیزگیرنده ترجیح می نبود منبع مشخص تامین مالی ریالی در کنار تسهیالت ارزی صندوق وام

و ماشین آالت مورد نیاز طرح را از خارج تامین نماید تا از امکان تسهیالت ارزی صندوق برخوردار شود. اگرچه  

مشمول قانون حداکثر استفاده از توان ساخت    1398های صنعتی با تسهیالت صندوق توسعه ملی از سال  طرح

  خود را   ازیآالت مورد ن  نیماش   ی خصات فنمشاست، متقاضی با انگیزه دریافت تسهیالت ارزی بیشتر  داخل شده



شد، از  تر توضیح دادهاعالم می نماید. بیش اظهاری مبلغ و نیاز ارزی طرح که پیش  از توان ساخت داخل  شیب

راه داخل سهم داخلی  دیگر  به جای خرید  واردات  انجام  و  داخل  توان  از  استفاده  قانون حداکثر  زدن  های دور 

 مشخص شده است.  

ضربه  ای الزم است باشد که نه تنها موجب  گونه رسد که محل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به  به نظر می 

فاده از منابع صندوق توسعه،  به تولید داخل نشود بلکه موجب رشد تولید شود. یکی از راهکارهای بسیار مناسب است

 و مهندسی است. صادراتی برای صادرات کاال و خدمات فنی نامه صدور ضمانت
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ی اقتصادی باال است که در  هاتیظرفبا    در محور مقاومت و منطقه غرب آسیا  رگذاری تأثسوریه یکی از کشورهای  

  2011امنیتی با مشکالت اقتصادی مواجه شده است. بحران سوریه که در سال  -ی نظامیهابحران با    شدنمواجه اثر  

بافت مسکونی  و  عمرانی، تأسیسات تولید و انتقال انرژی  ی اقتصادی، ارتباطی،  هارساختیزآغاز شد بسیاری از  

انرژی،    های درآمدزا نظیر کشاورزی، بخش   دنید   بیاز طرف دیگر آس را به ورطه نابودی کشاند.    شهرها نفت و 

در سوریه  در دوران بحران  هایی است که  ی جنگ و ناامنی نتیجه نیز  ها، صنایع و معادن  همچنین کارخانه توریسم و  

 .رخ داده است

های فیزیکی نابودشده  ارزش سرمایه   2018در سال    2کمیته اجتماعی و اقتصادی غرب آسیای سازمان ملل متحد 

ها را معادل  برای بازسازی ویرانی   از یگذاری موردنمیلیارد دالر و حجم سرمایه   100در جنگ سوریه را مجموعاً  

میلیارد دالر برآورد کرده است. با کاهش چشمگیر درآمدهای سوریه، این کشور الجرم برای بازسازی شهرها   400

شروع دوران  با    های درآمدزای خود به جذب سرمایه خارجی نیاز دارد.  حیای بخش و ا  شدهب یهای تخرو بخش 

برایبازسازی سوریه   مهندسی و فعالین  -گذاران عمرانی، صادرکنندگان خدمات فنیسرمایه   یک فرصت جذاب 

بازار بزرگ    گریدعبارتبه   .است  جادشدهیالملل ابخش تجارت در عرصه بین  اکنون به یک  یارد  میل  400سوریه 

 است.  شدهل یتبد میلیون نفری برای فعالین اقتصادی خارجی  17دالری با جمعیت 

  و اهمیت راهبردی   های اقتصادیجذابیت ی ثانویه آمریکا،  هام یتحر  ازجمله ی در سوریه  گذاره یسرماموانع    باوجود

گذاری در این کشور و  ها علیه سوریه، شروع به سرمایهبه حدی باال است که روسیه با تخطی از تحریم   این کشور 

های رغم وجود شکاف های نفت و معادن فسفات کرده است. همچنین امارات متحده عربی علیبرداری از چاه بهره

اند از این  نتوانسته  دوران بازسازی با حکومت سوریه، به دلیل اهمیت راهبردی حضور درعمیق عقیدتی و سیاسی 
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،  1399)اندیشکده سحاب،   اند گذاری در این کشور شده پوشی کنند و وارد کارزار رقابت برای سرمایه فرصت چشم

101) . 

بر   عالوه  نیست.  کشور  این  در  ایران  اقتصادی  اهمیت حضور  دلیل  تنها  اقتصادی  ارزآوری،  درآمدزامنافع  و  یی 

ی،  میبلوک ضد تحر  لیتشک  ریدر مس  حرکت ،  محور مقاومت  ت یموقع  میو تحک  یراهبرد  یهای گسترش همکار

  ت یفعال  توسعهب،  عر  هیو اتحاد  ترانهیبازار مد   ریبه مس  یاب یدست،  صورت متقابلکشورها به   کیاستراتژ   یازهاین  نیتأم

ی حضور اقتصادی ایران در  دستاوردها دیگر    هاحضور بلندمدت آن   ن یو تضم  المللنی در سطح ب  ی رانیهای اشرکت

 این کشور خواهد بود. 

بخش    .است  گذاری سرمایه  یبرا   ی ردولتیغی بخش  ازهاینش یپ  نیتری اصلاز    پوشش ریسک سیاسیاطمینان از  

ی ممکن است با مخاطرات گوناگونی مواجه شود و الزم  مرز برون ی انجام هرگونه فعالیت اقتصادی  برا  یردولت یغ

نیز در صورت اطمینان از پوشش    رانیا  یردولتیغفعالین بخش    تدابیری را اتخاذ کند.  هاآن است برای غلبه بر  

از فرصت به وجود آمده کمال استفاده را    توانند ی مدی در این کشور  سیاسی مرتبط با فعالیت اقتصا  هایریسک

در سوریه    را   های فیزیکی بسیاری گونه که ویرانی های تروریستی همان های نظامی و عملیات . جنگ، درگیری ببرند 

 .اند را نیز در این کشور افزایش داده و تجارت  گذاری سرمایه  سیاسی اند، ریسکگذاشته یجابه 
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موجود در این زمینه بخشیده    هایبررسی ریسک ی به  اژه یوی در جهان اهمیت  و تجار  یاقتصاد   افزایش تعامالت 

ی است که احتمال دارد فعاالن اقتصادی هنگام تجارت و  ریگاندازهقابل ی بالقوه و  هاان یزمنظور از ریسک،    است.

 از:   اندعبارت احتمالی فعالیت اقتصادی  هایریسک ی با آن مواجه شوند. عمده گذارهیسرما

. ریسک  رند یگی م  تأنش  هاآن و از    شوند می ی ثابت مربوط  هانه یهزیی که به  هاسکیر:  3ریسک عملیاتی الف(  

 . شوند می نیز ریسک عملیاتی تلقی   تی ریسوء مد ی مربوط به عملیات فنی و هاب یآس و  هایخراب

 صورت سود به   منظور به حداکثر رساندن ارزش سهام و های تجاری به شرکت یی که  هاسکیر:  4ب( ریسک تجاری 

 .شوند می خودآگاهانه متقبل 

 .د یآی مبه وجود  هاآن و شکست در مدیریت  های بدهیی که در اثر افزایش هاسک یر :5پ( ریسک مالی 
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مربوط به ناتوانی طرف معامله در ایفای تعهدات خود نسبت به بازپرداخت    هایریسک  :6ت( ریسک اعتباری 

 ی است.گذاره ی سرمااصل و سود 

 . شودی م جاد یاها در بازار قیمت دارایی نوسانات  ل یبه دل سکی نوع ر نیا: 7ج( ریسک بازار 

نبودن    نقد شوندهبه علت    این نوع ریسک ناشی از عدم توانایی در انجام معامالت:  8ی نقد شوندگچ( ریسک  

 . است هایی دارا

ریسک ناشی از نرخ سود مربوط به زمانی است که تغییر در نرخ سود باعث دگرگونی    :9ح( ریسک نرخ سود 

 .گذاری گرددارزش یک سرمایه 

در اثر تورم که به نرخ بهره هم مربوط    شده  یگذاره یوجوه سرما   د یکاهش قدرت خر  ریسک  :10تورم   سکیرخ(  

 است. 

 ی خارجی است.گذارهیسرماریسک مرتبط با تغییرات نرخ ارز در   :11ارز نرخ ر( ریسک 

 ریسک عدم توانایی دولت یک کشور در ایفای تعهدات مالی به علت کسری بودجه شدید.  :12ز( ریسک کشور 

عوامل مرتبط    یثباتی ب  لی که به دل  د ینام  زین  یکیتیژئوپل  سکیر  توانی را م  یاس یس  سکیر:  13ریسک سیاسی د(  

کشور مختل    کی در    یگذاره یسرما  یموجب آن، بازده به   .د یآی دو کشور به وجود م  نی ب  یری درگ  یا  تیبا نهاد حاکم

 .اقتصاد است یف یک  یهابا جنبه  مرتبط این ریسک  .ابد یی کاهش م یگذاره یسرما نانیشده و سطح اطم

را   سیاسی  اقتصادی    هایریسک   نیترمهم   ازجمله  توانی مریسک  دانست.  مرزبرون فعالیت  اهمیت    بهباتوجه ی 

ها بـه ایـن امـر توجه  و همچنین دولت ، تجار  گذارانسرمایه ی،  نیفرا سرزمی اقتصادی  هات یفعالریسک سیاسی در  

زمخاصی   بررسی  اصلی  علت  برا  یهانه یدارند.  سیاسی  سرمایه،هادولت   یریسک  میزبان  برای   ی  جلب    تالش 

ی  سازنه یزمسرمایه به این مسئله،    مبدأ ی  هادولت اهتمام  از طرف دیگر،  حداکثر است.    صورتخارجی به   یهاهیسرما

ی خارجی است؛ چراکه  گذاره ی سرمای قانونی متبوع از محل تجارت و  هاحوزه   گذارانسرمایه برای انتفاع تجار و  
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از منـافع سرما  کوشند ی گذاران خارجی مسرمایه مند  دیگر بهره   ی در کشورها  یگذاره یبا اطمینان خاطر بیشتر 

 .شوند 
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تحت طرح مارشال شکل گرفت.    ی گذار  ه یسرما  ج یترو  ی دوم برا   یمدرن پس از جنگ جهان  یاس یس   سک یر  مهیب

خارج از    یخصوص  یگذاره یتحت سلطه موسسات دوجانبه، مانند شرکت سرما  14PRIاز چهل سال،    شیب  یبرا

ا )  االتیکشور  دولت OPICمتحده  توسط  که  بود  سرما  یمل  یها(  نفع  م آن   ی مل  ی خصوص  هی به  اداره  شد. ی ها 

در اواخر    زی( ن15MIGA)   یچندجانبه بانک جهان  یگذارهیمانند آژانس ضمانت سرما  ی مؤسسات چندجانبه متعدد

  ی توسعه اقتصاد  ی برا  یمال  ن یتام  ی عنوان مجراچندجانبه به موسسات  شرکت کردند.    PRIدر بازار    1980دهه  

  یی هاعمدتاً در قالب ضمانت  هاآن   یاس یس   سکیکاهش رو    ند نکی عضو عمل م  یو خاص در کشورها  یامنطقه 

 .یاعتبار ای ی جزئ سک یاست، اعم از ر

ت  یماه  مرورزماناست که به  یهیبد . ستا روروبه  یاس یهای س از ریسک  یتوجهبا سطح قابل یامروزه تجارت جهان

است که تجارت    ی ده و چندبعد یچیار پیده بسیک پد یسک  یراین  اکنون  ر شکل داده و هم ییتغ  ی سیاسیهاسکیر

 (. 2010، جکوبسن)ده است یشدت به چالش کشت آن به یریق و مد یدق یابیدر مورد ارز ژه یورا به  یجهان

دو کشور به    نیب  ی ر یدرگ  یا   تیعوامل مرتبط با نهاد حاکم  یثباتی ب  ل یبه دل  کیتیژئوپل  سک یر  یا   یاس یس   سکیر

ی  گذاره ی سرما  نانیو سطح اطم  کند ی مرا مختل  کشور    ک یدر    یگذاره یسرما  یبازده  ریسک سیاسی  .د یآی وجود م

  های ریسک  نیترمهم   ازجملهآن را    توانی م که    اقتصاد است  یفی ک  یهابا جنبه   مرتبط این ریسک    .دهد ی کاهش م  را

محاسبات   در رابطه باکه مستقیماً    ریسک سیاسی مربوط به عواملی استی دانست.  مرزبرون فعالیت اقتصادی  

فرا  ی اقتصادی  هات یفعالاهمیت ریسک سیاسی در    بهباتوجه  .گذارند ی ولی بر آن تأثیر م   شوند ی طرح نم م   یاقتصاد

 .توجه خاصی دارند   ارزیابی این ریسکها بـه و همچنین دولت ، تجار گذارانسرمایه ی، نیسرزم

  ی و خدمات ناش   الد، دادوستد کایدر عوامل تول رمنتظرهیغتغییرات    منزله به ریسک سیاسی    16بر طبق نظر اگمنت 

  ی عامل خطرپذیر   نیترریسک سیاسی مهم(.  2011)زورگویی،  است    شدهف یدولت تعر  یهااز اقدامات و واکنش 

است سودآور  خارجی  م  یگذارهیسرما  ی که  قرار  آسیب  معرض  در  را  ناگهاناین    .دهد ی خارجی    ن یتریریسک 

سیاسی    ینیروها  .گذاردی کشور اثر میک های خارجی فعـال در  ها و شرکتت سازماناست که بر وضعی  یرویداد

را در وضـعیت کشور به وجود آورند و این تغییرات بر    یاتغییرات اساسی و عمده   توانند ی کشور میک  موجود در  

یاسی الزم است  تحقق ریسک س   ی . براگذاردی های خـارجی تـأثیر مها و شرکت سازمان  یهامنافع و سایر هدف 
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یک سازمان و یا   یهاتیسبب انقطاع و عدم استمرار فعال  کهی طورکه تغییرات سیاسی در محیط کار پیش آید به 

فراهم باشد. ریسک سیاسی یعنـی    یسختتغییرات مزبور نیز به   ینیبشیهای خارجی شود. ضمناً امکان پشرکت

رسیدن    ی برا  ی تیهای چندملسیاسـی در یـک کشور در مقابل کوشش شرکت   ینیروهـاوقایع و  ایـن احتمـال کـه  

 (. 93کاظمی،  ها اثر منفی بگذارند )کنند و بر آن  یکارشکن  یسودآور ژه یوبه  ، به اهداف خود

تغییرات حاکمیتی منجر به تغییرات قوانین و تغییرات قوانین منجر به تغییرات سناریوها و شرایط اقتصادی و  

رخ دهد؛ لذا ریسک سیاسی    تواند ی م. این تغییرات در هر سطحی اعم از ملی، فدرال، استانی و ...  شودمی تجاری  

 (.98فدایی و صارم، شود ) می به دو گونه خرد و کالن تقسیم 

تمـامی مؤسسات خارجی در یک کشور    د یآی وجـود مبه    که این ریسک زمـانی    الف( ریسک سیاسی کالن:

می  واقع  سیاسی  مخاطرات  تأثیر  از  مثالعنوانبه .  شوند تحت  مالکیت  سلب  ی  سازنه یزم،  های خارجی  ها یی دارا، 

تابع    هایشرکت حریم اقتصادی  ی خارجی و همچنین تگذاره یسرمای، قوانین محدودکننده  سازی ملقانونی برای  

 . شوند می یک کشور خاص، ریسک سیاسی کالن محسوب 

از    ب( ریسک سیاسی خرد: یا تعدادی  اقتصاد  از  تنها متوجه بخش خاصی    های شرکتریسک سیاسی خرد 

وضع مقررات ویژه برای برخی صنایع،    مثالعنوانبه .  ردیگی برنمخارجی است و تمام فضای اقتصاد را در    خصوصبه 

بر برخی   اقتصادی و  هات یفعالی خاص  هاگونه وضع مالیات  قانونی برای  سازنه ی زمی  تولید برخی  سازی بومی  ی 

 .شوند می از مصادیق ریسک سیاسی خرد محسوب   کاالها

 

 سیاسی  هایریسک انواع . 2.7

 اندعبارت قرار دهند  تأثیر  در یک کشور را تحت  های خارجی  شرکت فعالیت    تواند ی مسیاسی که   هایریسک انواع  

 (https://egfi.ir) از 

دولت بدون پرداخت غرامـت، به این بهانه    توسط گرفتن دارایی خصوصی یک شرکت یا سازمان    مصادره: .1

 .پردازدی که شرکت به استثمار کشور م

نقض  و    مشخص  ل یتعهدات ناشی از قرارداد بدون ارائه دل ایفای  امتناع دولت از    انکار و نفی قرارداد: .2

 به علت بازطراحی الگوهای سیاست خارجی است. هافسخ آن  ایها توافق  ، قراردادها

های خـارجی بـه کشـور مبـدأ، از طریق  انتقال سود شرکت  یبرا  ییهاتییجاد محدودا  عدم تبدیل ارز: .3

به  ارز  تبـدیل  مسـیر  کـردن  طـوالنی  یا  ویژه  قوانین  به   کهی نحوتصویب  ارز  انتقـال    یسختامکـان 

 . پذیر شودامکان



های های خارجی باالتر از شرکت شرکت   یوضع نرخ مالیات برا  : و مداخله دولتی  تبعیضی  اقدامات .4

فرعی    ی ، عقــد قراردادهاهامت یقدستوری  ، کنتــرل  مالیاتی  یهاض ی عمــال تبعکلی ا  صورتبه و    داخلی

 شوند.ی از مصادیق ریسک سیاسی محسوب می ت بروکراس یفی ک ی،اجبار

وعیـت فـروش بعضی  هرگونه ممانعتی که از طرف دولت نسبت به تجارت وضع شود، مانند ممن تحریم:  .5

 شود.را شامل می   از کاالها و خدمات به یک کشور خاص

. خلع  است  نفی مالکیت خصوصی شرکت خارجی و پرداخت غرامت در مقابل آن   خلع ید از مالکیت: .6

  کهی نحو؛ مانند افزایش تدریجی نرخ مالیات بر سود، به ردیپذ ی صورت آهسته و خزنده صورت مید گاهی به 

ادام برا   یه نهایتاً  ب  یکار  برا می   دهیفای شرکت خارجی  روزافزون  موانع  ایجاد  انتقـال    یشود. همچنین 

 شود.را شامل می  سـود سهام از کشور میزبان، تغییر دادن درصد مالکیت محلی و غیره

مالکیـت    متمرکز   کردن:  یمل .7 بـه  مالکیـت خصوصـی  انتقـال  و  دولت  دست  در  تولید  عوامل  کردن 

 .که انتقال مالکیت به نفع عموم است فرض ش یمومی با این پع

یی مبارزه با آن، رشوه، کارشکنی  تواناعدم  م در جامعه و  ائجـری  ه دامن گستردگی فساد، گستردگی    فساد: .8

 و غیره. 

و تغییرات قوانین و مقررات تجاری، قضایی و غیره،    نامناسب وجود قوانین و مقررات    قوانین و مقررات:  .9

 صورت نامناسب.به   ت قانونیحاکمی اقتصادی دولت، کیفیت نظام اداری مبتنی بر قوانین، هااستیس 

 . رهیشده بابت حسن انجام کار و غسپرده  یهاقه ی ضبط وث :هاقه یضبط وث ی بـرا یرقانون یغ یتقاضـا .10

 و درگیری خارجی.  جنگ  ی،گری نظامی نظامی: هاتنش  .11

امنیتی:هاتنش  .12 آشوب  ی  داخلی  قیام  و  شورش،  سیاسی،  ،اجتماعی  ثبات  سیاسی،    تهدیدات  انقالب 

 ی. مذهب یها، تنش یقوم یهاتنش و خرابکاری،  عملیات تروریستی 

های اقتصادی کم نظیر اما  شود این کشور عالوه بر دارا بودن فرصت وضعیت کشور سوریه مشاهده می با بررسی  

وجود دارد که نیاز به پوشش آن برای ورود بخش خصوصی ایران به  ور  های سیاسی در این کشبسیاری از ریسک 

 این بازار است.

 

 بندیجمع  .8

از آن را در اقتصاد داخلی  پردازد و تنها مقدار کمی  گذاری درآمدهای نفتی در خارج کشور می دولت نروژ به سرمایه 

تاسیس صندوق ذخیره  ی شده است.  های نفت فعالیت کند. همین شیوه منجر به موفقیت دولت نروژ در  وارد می 

ترین راهکارهای دولت نروژ برای ورود درآمد نفتی به اقتصاد بوده است. بر اساس قانون، وجوه صندوق  ارزی از مهم 



شود و پارلمان  گذاری می ها، اسناد بازار مالی و اوراق بهادار سرمایه در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت 

بررسی شفافیت صندوق  روژ  ن به  بانک مرکزی هر سه ماه  این راستا  تایید کند. در  را  باید تغییرات در صندوق 

 رساند. پردازد و آن را به اطالع مردم می می 

در ایران و نروژ در خصوص تشکیل صندوق و حساب ذخیره ارزی دو کشور شرایط متفاوتی داشتند که بستگی به  

. اما هدف هر دو کشور در راستای مدیریت درآمدهای نفتی بوده که منجر  نفتی داشت  نوع نگاهشان به درآمدهای

به ایجاد صندوق و حساب ذخیره ارزی گردیده است. حساب ذخیره ارزی ایران اهداف خود را عملی نکرده و مسیر  

موفقیت  به  نروژ  اما  است،  ننموده  را طی  زمینه  درستی  این  در  است.  های چشمگیری  یافته  این  دست  ازجمله 

از صندوق،   استفاده  نروژ  در  مهم  برای سرمایه به  دستاوردهای  انگیزه  ایجاد  توسعه  منظور  که در  است  گذارانی 

 کنند.میادین نفتی فعالیت می 

تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران با هدف جلوگیری از انتقال آثار منفی نوسان قیمت نفت بر اقتصاد داخلی  

تا با ذخیره صورت گ  سازی مازاد درآمد نفتی، از بخش خصوصی نیز حمایت  رفت. ایران همچنین در تالش بود 

ایم. از طرف دیگر  رویه از حساب ذخیره ارزی و تزریق پول آن به اقتصاد را شاهد بوده برداشت بی نماید اما در ایران  

ل از نظر حقوقی با مدیریت مشخص و  در دسترس بودن منبع ذخیره ارزی به دلیل عدم تشکیل یک صندق مستق

بینی شده از تشکیل حساب  مستقل نیز امکان دستیابی دولت به آن را سهل کرده و باعث شده تا اهداف پیش 

 محقق نگردد. ذخیره ارزی 

های استفاده بهینه از منابع این صندوق  رسد یکی از راه تاکنون به نظر می با توجه به مشکالت صندوق توسعه ملی  

کشور سوریه  . با توجه به این که  ها برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی استبر اساس آن نامه  نته ضماارائ

،  های سیاسی جدی در این کشورو وجود ریسک  یک بازار مناسب برای کاال و خدمات فنی و مهندسی ایران است

منابع صندوق توسعه ملی یک راهکار  های پوشش ریسک سیاسی بر مبنای  نامهرسد که ارائه ضمانتبه نظر می 

به عنوان   تواند می   صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مناسب برای ورود بخش خصوصی ایران به بازار سوریه است.

م است که میزانی از منابع صندوق توسعه  لذا الز  نامه پوشش ریسک سیاسی عمل کند.ر ضمانتصدوعامل اجرایی  

های پوشش ریسک ملی به صندوق ضمانت صادرات ایران اختصاص یابد تا بر اساس نظام اعتبار سنجی و خاص  

 های راهبردی ایران در سوریه اختصاص یابد. سیاسی به پروژه 

از   استفاده  ارائه ضمانتبا  برای  از  ی می نامه پوشش ریسک سیاس منابع صندوق توسعه ملی  رشد صادرات  توان 

که اهمیت راهبردی    کشور سوریهگذاری در  غیرنفتی کشور حمایت کرد و منابع بخش خصوصی را برای سرمایه 

رشد  با این رویکرد عالوه بر کاهش تناقض کارکردی صندوق توسعه ملی ایران و    استفاده کرد.  برای کشور دارد 

 توان اهداف سیاست خارجی کشور را محقق کرد. صادرات غیرنفتی می 



 منابع

 اساسنامه صندوق توسعه ملی  •

و ضرورت پوشش    ه یبا سور  ی در تعامل اقتصاد  ی اس یس   سک یابعاد ر  یبررس (.  1400اندیشکده سحاب. )  •

   . 110. شماره  آن
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